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RESUMO 

A indústria de comissaria aérea é uma atividade com grandes riscos que afetam 

diretamente a saúde do consumidor, sendo um desses o tempo, entre 150 horas e 

200 horas, decorrido entre o preparo das refeições e o seu consumo,. Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi validar o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle (HACCP) implementado em uma indústria de comissaria aérea com a 

finalidade de prover melhorias na inocuidade das refeições servidas a bordo. A 

presente pesquisa foi composta pela análise de 4.899 laudos de refeições, 1.920 

laudos de mãos de manipuladores e 1.200 laudos de superfícies que apresentaram 

resultados de ensaios microbiológicos realizados durante o período de 1998 a 2005. 

Os ensaios microbiológicos realizados foram a determinação da população de 

microrganismos aeróbios mesófilos, de membros da família Enterobacteriaceae, de 

Staphy/ococcus aureus, de Bacillus cereus além da pesquisa de Sa/monella spp. 

Observou-se que após a implantação das medidas de controle, houve uma 

significativa melhora na evolução da porcentagem das refeições classificadas como 

"Seguro" (Classe A), de 45% no ano de 1998 para cerca de 85% no ano de 2005. O 

maior número de alimentos em não conformidade com os parâmetros internos da 

comissaria aérea em estudo foram os pratos frios que, por sua vez, foram os 

principais responsáveis pelos resultados insatisfatórios para o período em questão. 

Tal fato pode ser justificado pelo maior número de manipulações a que esses pratos 

são expostos e ao uso de ingredientes crus e pré-cozidos. O aumento signifcativo 

no número de refeições consideradas "Seguro" para todos os tipos de pratos mostra 

que quando as medidas implantadas são efetivas e devidamente fiscalizadas, o 

sistema HACCP mostra-se útil no controle da disseminação de microrganismos 

patogênicos veiculados por alimentos. 



ABSTRACT 

Airline catering is an activity with high risks that directly affects the health of 

consumers. A cause of concem in this activity, among opthers, is the time elapsed 

between the preparation of meals and consumption 150 to 200 hours. - which may 

allow the growth of undesirable microorganisms. The Hazard Analysis of Criticai 

Control Point (HACCP) is a system that, when properly implemented, provides 

conditions for the control of pathogenic microorganisms. The purpose of the present 

study was to validate the HACCP implemented in an airline catering industry in order 

to improve the safety of the meals served on board. This study consisted of the 

analysis of microbiological reports (4,899 reports on meals, 1,920 on handlers' 

hands and 1,200 on surfaces) from 1998 to 2005 comprising pre- and post- HACCP 

implementation periods. The microbiological assays determined the population of 

mesophile aerobic microorganisms, Enferobacteriaceae, Staphylococcus aureus and 

Bacillus cereus. Salmonella spp. analysis were also carried out. After control 

measures were implemented, a significant increase was observed in the percentage 

of meals classified as "Safe" (Class A) - from 45% in 1998 to about 85% in 2005. 

The highest number of meals not satisfying the standards was found among the cold 

dishes. This was accounted for by the fact that they need more manipulation and 

they are prepared with raw ingredients or cold pre-cooked ingredients. The 

meaningful increase in the number of meals classified as "Safe" for ali kind of dishes 

showed that when the measures implemented are effective and properly inspected, 

the HACCP system is useful to control the dissemination of pathogenic 

microorganisms transmitted by foods. 



1. INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico 

Em 1927, J.W. Marriot Jr., dono de restaurantes em Washington, D. C., 

Estados Unidos da América, observou que várias pessoas ao viajarem de 

avião, adquiriam pequenos lanches antes de embarcarem que seriam 

consumidos no decorrer da viagem. Com isso, decidiu criar embalagens 

especiais que conservassem, ao mesmo tempo, o sabor e a temperatura. 

Posteriormente, ampliou seus negócios e passou a fornecer refeições de 

bordo surgindo, então, a primeira empresa especializada em refeições para 

serem consumidas durante as viagens aéreas, atualmente conhecidas como 

"catering" aéreo ou comissaria aérea (Silva Junior, 2001). 

Até o final da Segunda Guerra, os aviões voavam trechos de, no 

máximo, cinco a seis horas. A autonomia limitada aliada às condições 

operacionais incipientes não permitiam maior atenção ao serviço de bordo. 

Foi então que os fabricantes de aeronaves começaram a desenvolver os 

grandes e clássicos quadrimotores com alcance transoceânico com 

condições de enfrentar viagens com mais de 12 horas de duração. Nessas 

viagens aconteciam dois problemas: o sono e a fome. O sono foi resolvido 

com a transformação das cadeiras em poltronas, e estas em camas. Para o 

segundo problema, mais complexo, começaram a substituir as caixinhas de 

lanche frio, até então o máximo em refeições de bordo, por refeições mais 

elaboradas com aquecimento nas "galleys", como são conhecidas as 

cozinhas a bordo dos aviões (www.jetsite.com.br). 
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o avanço da tecnologia na autonomia de vôos, a melhoria no conforto 

interno e a variedade do serviço de bordo das aeronaves contribuíram 

intensamente para o crescimento deste mercado. Em 1950 eram 25 milhões 

de passageiros/ano, em 1990 foram aproximadamente 500 milhões de 

passageiros/ano e em 2004, 764 milhões de passageiros/ano, segundo o 

World Tourism Organization (www.world-tourism.org). Atualmente, este 

mercado atinge US$ 623 bilhões representados por um conjunto de 

atividades que envolvem o planejamento detalhado e o preparo específico 

das refeições para diversas companhias aéreas. 

Os surtos de enfermidades transmitidas por alimentos (ETAs) 

associados à atividade aeronáutica comercial são reconhecidos apenas 

ocasionalmente, provavelmente porque o período de incubação da doença é 

geralmente maior do que a duração do vôo, com os sintomas aparecendo 

muitas horas depois e em passageiros espalhados por diversos países ao 

redor do mundo (Gork, 1980, Tauxe; Torrney; Mascola, 1987). Em 

conseqüência, o rastreamento das causas desses surtos apresenta grandes 

dificuldades (Hatakka, 2000). 

Um surto de ET A a bordo pode causar sérios problemas, com a 

aeronave longe de um aeroporto e de qualquer tipo de serviço médico 

adequado (Godil e Godil, 1997). Este problema pode agravar-se 

especialmente em vôos internacionais de longa duração. 
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1.2 Importância em Saúde Pública 

No período de 1947 a 1999, foram relatados 41 surtos de 

enfermidades transmitidas por alimentos ocorridos em aeronaves durante as 

viagens aéreas, com o envolvimento de aproximadamente 9.000 pessoas, 

entre passageiros e membros da tripulação e 11 mortes reportadas. 

Salmonella spp., S. aureus e Vibrio spp. foram os agentes mais 

representativos (Hattaka, 2000). 

A Tabela 1 apresenta alguns surtos de enfermidades transmitidas por 

alimentos ocorridos em aeronaves, no período de 1947 a 1999. 

3 



Tabela 1 - Relação de surtos de doenças transmitidas por alimentos ocorridos em 
aeronaves no período de 1947 a 1999. 

Ano Agente Local Tipo na Referências 
preparação passageiros 

afetados 

1 1947 Salmonel/a Typhi Anchorage Prato frio 4 Williams et aI. 1950 
2 1961 S. aureus Vancouver Prato quente 13 CDC 1967 
3 1965 S. aureus Adelaide Prato quente 4 Munce 1978 
4 1966 Salmonella, S. Adelaide Desconhecido 3 Munce 1978 

aureus 
5 1966 S. aureus Nova Delhi Sobremesa 15 Munce 1978 
6 1967 E. colí Londres Prato frio 1 Preston 1968 
7 1967 Salmonel/a Viena Prato frio 380 Munce 1978 

Enteritidis 
8 1969 Multiplo Hong Kong Desconhecido 21 Tauxe et aI. 1987 
9 1969 Multiplo Hong Kong Desconhecido 24 CDC 1969 
10 1970 C. perfringens Atlanta Prato quente 3 CDC 1971 
11 1971 Desconhecido Bangkok Prato frio 23 Mossel and Hoogendoom 1971 
12 1971 Shigel/a sonneí Gran Desconhecido 219 Oden-Johanson and Bõttiger 1972 

Canaria 
13 1971 Shígel/a sonneí Bennuda Prato frio 78 CDC 1971 
14 1972 V. parahaemolyticus Bangkok Prato frio 9 Peffers et aI. 1973, Tauxe et aI. 1987 
15 1972 V. cholerae 01 Bahrain Prato frio 47 Sutton 1974 
16 1973 V. cholerae não 01 Bahrain Prato frio 64 Dakin et aI. 1974 
17 1973 S. aureus Lisboa Sobremesa 247 CDC 1973 
18 1973 Salmonella Denver Desconhecido 17 WHO, Regional Office for Europe 1977, 

Thompson Tauxe et aI. 1987 Eisenberg et aI. 1975 
19 1975 S. aureus Anchorage Prato quente 196 Eisenberg et aI. 1975 
20 1975 Salmonel/a Roma Desconhecido 23 Munce 1978 

Oranienburg 
21 1976 Salmonella Las Palmas Prato frio 1800 WHO Weekly Epid. Rec. 1976a, 

Thyphimuruim Svensson 1998 
22 1976 Salmonella Paris Prato frio 232 WHO Weekly Epid. Rec. 1976b, 

Brandeburg Bõttiger and Romanus 1977 
23 1976 S. aureus Rio de Sobremesa 28 CDC 1976 

Janeiro 
24 1976 Salmonel/a Typhi Nova Delhi Desconhecido 13 Anonymous 1977 
25 1976 V. parahaemolytícus Bombay Prato frio 28 Desmarchelier 1978 
26 1978 V. cholerae não 01 Dubai Prato frio 61 Desmarchelier 1978 
27 1982 S. aureus Lisboa Sobremesa 6 Tauxe et aI. 1987, Svensson 1998 
28 1983 Salmonel/a Nova York Desconhecido 12 Tauxe et aI. 1987, Svensson 1999 

Enteritidis 
29 1983 Shigel/a Acapulco Desconhecido 42 Tauxe et aI. 1987, Svensson 2000 
30 1984 Salmonella Londres Prato frio 631 Anonymous 1984, Tauxe et aI. 1987, 

Enteritidis Burslem et aI. 1990 
31 1985 Salmonella Faro Sobremesa 30 WHO Weekfy Epid. Rec. 1989 

Enteritidis 
32 1986 Salmonel/a Infantis Vantaa FIN Desconhecido 91 Hatakka 1992 (IV) 
33 1988 Shigel/a sonnei Twin Cities Prato frio 240 Hedberg et aI. 1992 
34 1989 Salmonel/a Palma de Desconhecido 80 Jahkola 1989 

Enteritidis Mallorca 
35 1990 Salmonella Ohio Bangkok Prato frio 5 Jahkola 1992 
36 1991 Salmonel/a Grécia Desconhecido 415 Lambiri et aI. 1995 
37 1991 S. aureus Los Angeles Sobremesa 25 PHLS Communicable Ois. Rep. 1991 . 

Socket et aI. 1993 
38 1991 Vírus Norwalk-like Melboume Prato frio 3053 Lester et aI. 1991 
39 1992 V. cholerae 01 Lima Prato frio 80 Eberhart-Phillips et aI. 1996 
40 1993 E. colí entero- Chartotte Prato frio 56 CDC 1994 

toxigênica USA 
41 1997 Salmonel/a Ilhas Sobremesa 455 De Jong 1998 

Enteritidis FT1 Canárias 

Fonte: Hattaka, 2000 
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o primeiro surto de ET A causado por Sa/monella relacionado a serviço 

de bordo, relatado na literatura, ocorreu em 1967 num vôo de Sydnei para 

Londres com escala em Viena, afetando quase 400 passageiros. O alimento 

incriminado foi maionese (Munce, 1978). 

O Centre for Oiseases Control and Prevention (COC, 1971), dos 

Estados Unidos da América, relatou um surto de toxinfecção alimentar 

envolvendo passageiros e tripulantes, provavelmente causado por 

C/osfridium perfringens presente em carne de peru cozida e congelada. Este 

alimento foi descongelado no 'catering" à temperatura ambiente por 8 horas 

e, mais tarde, foi servido a bordo. Posteriormente, esse mesmo Centro (COC, 

1973) descreveu um surto de intoxicação estafilocócica ocorrido em 1973, em 

três vôos de Roma para os EUA, com escala em Lisboa, no qual foi 

constatada a contaminação das sobremesas por Sfaphy/ocuccus aureus. 

Em 1975, em um vôo de Tokyo a Paris, com escalas em Anchorage e 

Copenhagen, 142 passageiros e um membro da tripulação foram 

hospitalizados, pois ingeriram presunto e omelete que foram manipulados por 

um funcionário com lesões inflamadas nos dedos da mão (Eisenberg et aI. 

1975). 

Em 1976, um outro surto, envolvendo passageiros e tripulantes, desta 

vez causado por Sa/monella Brandenburg envolvendo passageiros e 

tripulantes, foi devido a diferentes refeições de bordo servidas no período de 

6 a 11 de abril de 1976. A investigação epidemiológica indicou que a 

contaminação partiu de um funcionário que trabalhava na área de produção 

(COC, 1976). 
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o maior surto de salmonelose causado pela ingestão de refeição a 

bordo de aeronave ocorreu em 1976, quando aproximadamente 1.800 

passageiros apresentaram sintomas de salmonelose após ingerirem salada 

com maionese preparada em Las Palmas, Espanha (WHO Weekly 

Epidemiological Record, 1976, Svensson, 1998). Entradas frias e gelo foram 

os itens suspeitos de terem causado os sintomas de contaminação por Vibrio 

spp em 47, 64 e 28 passageiros, respectivamente, em 1972, 1973 e 1976 

(Sutton, 1974; Dakin; Howell; Sutton et aI., 1974, Desmarchelier, 1978). 

Vários autores relataram que em 1984, 631 passageiros de primeira

classe e 135 membros da tripulação apresentaram sintomas de gastrenterite 

após ingerirem entrada fria de aspic (Tauxe, et al.,1987;; WHO Weekly 

Epididemiological Record, 1989 Burslem; Kelly; Preston,1990; ). 

O microrganismo Shigella sonnei, presente nas refeições frias servidas 

a bordo no período de 14 de setembro a 13 de outubro de 1988, foi 

responsável por surto de enfermidade transmitida por alimento que envolveu 

passageiros e tripulantes. Foi constatado que a contaminação dos alimentos 

teve origem em um ou dois manipuladores portadores do agente (Hedberg; 

Levine; White, 1992) 

O maior surto de cólera envolvendo serviço de bordo ocorreu em 1992, 

quando 75 passageiros foram contaminados ao ingerirem salada de frutos do 

mar contaminada com V. cholerae e um deles veio a óbito (Eberhart-Phillips, 

et aI., 1996). 

Lambiri; Mavridou e Papadakis (1995) relataram outros dois grandes 

surtos, que também envolveram Salmonella, ocorridos em 1991 e 1997, cada 

um deles afetando, aproximadamente, 400 pessoas. 
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Beers & Mohler (1985) consideram as gastrenteries de origem 

alimentar como sendo a principal causa da maioria das incapacitações de 

tripulantes (pilotos, co-pilotos e comissários). Este fato justifica a exigência 

de um rígido padrão de segurança durante a manipulação dos alimentos, 

sendo que piloto e co-piloto nunca devem consumir o mesmo tipo de refeição, 

seja a bordo da aeronave, como também em solo. 

Sabe-se que, em países que possuem um serviço de vigilância 

epidemiológica de surtos de ETA, apenas uma fração destes são relatados. 

Estudos sugerem que a proporção entre o número real de surtos e os que 

são efetivamente relatados esteja entre 25:1 e 100:1 (Adams e Moss, 2000). 

De acordo com Germano, et ai, 1993, estima-se que, no Brasil, apenas 

entre 1 % e 10% do número real de surtos de ET A sejam devidamente 

confirmados em função do atual estado de desenvolvimento dos serviços de 

vigilância epidemiológica de surtos de ET A. 

Apesar dos avanços tecnológicos nas áreas de produção e controle de 

alimentos, tem-se verificado um aumento na ocorrência das doenças 

veiculadas por alimentos, mesmo naqueles países com sistema de vigilância 

epidemiológica mais eficiente (WHO, 1989). 
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1.3 Comissaria Aérea 

A indústria de comissaria aérea, como qualquer indústria de alimentos, 

é uma atividade com grandes riscos que afetam diretamente a saúde do 

consumidor. Porém, alguns aspectos específicos dessa atividade geram 

riscos ainda maiores quando comparados a restaurantes industriais e hotéis. 

Um desses aspectos é o tempo decorrido entre o preparo das refeições e o 

seu consumo que é muito menor em restaurantes industriais e hotéis - 2 

horas - do que na comissaria aérea - entre 150 horas e 200 horas. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma geral dos alimentos de uma 

comissaria aérea com seus tempos de produção nas respectivas áreas de 

produção. 
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Especificação de cardápio 

~ 
Recebimento de matéria-prima 

~ 
Armazenamento 24 h 

t ~ I 
Produtos refrigerados Produtos congelados --1 ~ 

Produtos in natura 

1 
~ 48 h 

Lavagem e desinfecção Descongelamento ~ ~ 
I I 24 h 
L--__ __+_~ Porcionar I Marinar 4 I 

~ ~h 

co~o I 
Resfriamento 4 h 

ArnmzL~nro I 
~ 36 h 

Montagem 
(porções (dividUaiS) 

Holding box . 4 h 

EXP1çao I 
1 1 h 

Abordamento na aeronave ----------1 
1 1 h 

Reaquecimento i 
Serviço te bordo 166h ou 6,9 dias 

Figura 1 - Fluxograma geral de uma comissaria aérea 
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Via de regra, o cardápio das refeições servidas a bordo é previamente 

definido pelas companhias aéreas e, em função disto, efetiva-se a definição 

de fornecedores e recebimento de matérias primas. Refeições que 

apresentam elevado risco de contaminação, tais como carpaccio, "steak 

ta rta r" , não são oferecidas por empresas de comissaria aérea. 

Os componentes das refeições de bordo são classificados de acordo 

com a Association of European Airlines (AEA, 1996) em quatro categorias: 

perigoso, alto risco, médio risco e baixo risco. 

Produtos perigosos são aqueles que não receberam tratamento 

térmico suficiente ou são naturalmente considerados de risco, dentre eles as 

carnes, pescados e aves, ovos e laticínios. 

Os considerados de alto risco são os alimentos manipulados 

intensamente após receberem tratamento térmico. Os alimentos que sofrem 

manipulação mínima após o tratamento térmico são classificados de médio 

risco e finalmente, os alimentos de baixo risco são aqueles com baixos 

valores de pH, como frutas, produtos em conserva, pães, etc. (AEA, 1996). 

Na cocção dos alimentos, o binômio tempo/temperatura é importante 

quesito que deve ser respeitado uma vez ao não se atingir a temperatura 

pode haver sobrevivência de microrganismos. O mesmo também ocorre caso 

o tempo pré-estabelecido não seja respeitado. No entanto, nota-se que 

existem conflitos entre os manipuladores de alimentos e profissionais 

técnicos e, no caso de não atendimento a critérios de preparo de cada 

alimento específico, os mesmos podem apresentar-se em condições 

inadequadas de consumo. 
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Uma vez que a cocção dos alimentos não elimina todos os 

microrganismos e que esses alimentos serão consumidos após 48 horas, 

torna-se necessário o seu resfriamento de 60° C para 10° C em no máximo, 4 

horas. Em conseqüência deste resfriamento rápido, a exposição dos 

alimentos à faixa de temperatura em que a multiplicação microbiana é 

maximizada é sensivelmente reduzida. 

Dentre as etapas finais mais significativas no tocante à segurança 

microbiológica no preparo das refeições de comissaria aérea, a montagem 

dos pratos é a que proporciona maiores riscos por envolver contato direto dos 

alimentos com os manipuladores. Caso estes não sejam devidamente 

instruídos podem contaminar o produto final, com significativa perda da 

imagem da companhia aérea frente ao usuário do transporte aéreo. 

Como o tempo de preparo das refeições em serviço de comissaria 

aérea é mais elevado do que o de restaurantes industriais, os riscos 

microbiológicos são significativamente maiores, não apenas pelo maior tempo 

envolvido no preparo das refeições, mas, também, pelo número de operações 

envolvidas. 

Em média, uma comissaria aérea possui como clientes 10 companhias 

aéreas. Em um vôo internacional de longa duração (acima de 4 horas), são 

embarcados aproximadamente 520 itens entre as três classes tarifárias 

(primeira classe, classe executiva e classe econômica) e, sendo assim, mais 

de 5.000 itens diferentes são produzidos e manipulados ao mesmo tempo, 

demonstrando alta complexidade durante a produção dos alimentos dentro da 

comissaria aérea. 
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Existem outros fatores de complexidade da operação, podendo-se citar 

a adequação às diferentes legislações e regulamentações de clientes 

internacionais e o atendimento personalizado aos hábitos alimentares de 

cada um dos passageiros (special meals: por exemplo refeição vegetariana). 

Além do elevado número de etapas envolvidas no preparo das 

refeições no serviço de comissaria aérea, a logística empregada no percurso 

das matérias primas e dos alimentos processados é altamente complexa e, 

em função desta, os riscos de contaminação microbiológica podem ser 

elevados. A Figura 2 apresenta um fluxo de produção típico de uma 

comissaria aérea, que produz cerca de 20 mil refeições com 135 vôos por dia 

com um quadro de 520 funcionários alocados em uma planta de 25 mil 

metros quadrados. 
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Legenda: • Matéria-prima • Materiais de companhias aéreas 

• Processamentos 
Produto final 

• Utensilios 

Figura 2 - Fluxo de produção típico de uma comissaria aérea 
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Pode-se observar na Figura 2, a grande complexidade envolvida em 

cada uma das etapas apresentadas anteriormente na Figura 1. Embora esta 

apresente um fluxograma típico das principais etapas envolvidas no preparo 

das refeições de um serviço de comissaria aérea, verifica-se que para que os 

alimentos possam fluir de uma atividade para outra, há a necessidade de seu 

percurso entre as diferentes áreas de produção. 

No entanto, como na atividade de comissaria aérea é preparada uma 

grande variedade de pratos quentes, frios e sobremesas, os riscos 

associados a cada tipo de prato tenderá a ser diretamente proporcional ao 

número de refeições e, da mesma forma, estes riscos tenderão a ser 

diferenciados em função do tipo de prato a ser preparado. 

1.4 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP) 

o sistema HACCP consiste em uma seqüência sistemática de etapas 

que visa identificar e avaliar os perigos de contaminação de um alimento 

desde a sua fabricação até o consumo final, com o objetivo de exercer o 

controle destes perigos através da sua eliminação, redução ou prevenção. 

O HACCP (Hazard Analysis Criticai Control Point) é baseado em um 

sistema de engenharia conhecido como Failure, Mode and Effect Analysis 

(FMEA). O FMEA era utilizado pela Comissão de Energia Atômica dos EUA e 

tinha por objetivo observar, em cada etapa do processo de manipulação de 

energia nuclear, os erros que poderiam ocorrer, suas prováveis causas e 

seus efeitos para, então, estabelecer mecanismos de controle mais 

eficientes. 
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Na década de 1960, a Pillsbury Company, o Exército dos Estados 

Unidos e The National Aeronautics on Space Agency (NASA) desenvolveram 

um programa para a produção de alimentos inócuos para o programa 

espacial americano. Considerando-se as enfermidades que poderiam afetar 

os astronautas, foram consideradas como mais importantes aquelas 

associadas a fontes alimentares. Assim, a Pillsbury Company introduziu e 

adotou o sistema HACCP para garantir mais segurança, enquanto se reduzia 

o número de testes e inspeções no produto final (OPAS/INPPAZ, 2001). 

O sistema HACCP aplicado a alimentos foi apresentado pela primeira 

vez em 1971 nos EUA, durante a Conferência Nacional de Produtos 

Alimentares, e serviu como base para o estabelecimento de um regulamento 

para a produção de alimentos enlatados de baixa acidez pelo Food and Drug 

Administration (FDA) (Food and Drug Administration, 1999). 

Em 1985, a Academia Nacional de Ciências dos EUA, respondendo às 

agências de controle e fiscalização de alimentos, recomendou o uso do 

sistema HACCP nos programas de inocuidade alimentar. 

De acordo com a International Commission on Microbiological 

Specifications for Foods (ICMS F, 1998), o programa HACCP é um sistema 

que visa garantir a inocuidade do alimento. 

A Comissão do Codex Alimentarius incorporou as Diretrizes para 

aplicação do Sistema HACCP (ALlNORM 93/13°, Appendix 11) em sua 

vigésima reunião, em Genebra, na Suíça e, após revisão, adotou-as na 22° 

reunião, em junho de 1997 (Codex Alimentarius, 1997) 
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No Brasil, as Portarias 1428/93 e 326/97 do Ministério da Saúde e 

368/97 do Ministério da Agricultura exigem e regulamentam a implementação 

do sistema nos diversos setores da atividade industrial. 

A Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) recomenda o uso da 

sigla HACCP (Hazard Analysis and Criticai Control Point) em vez de APPCC, 

termo comumente empregado no Brasil. 

De acordo com o Codex Alimentarius, são considerados perigos a 

contaminação de origem biológica, química e física que ofereça risco a saúde 

humana (Codex Alimentarius, 1997). 

Os perigos biológicos incluem organismos como bactérias, 

protozoários, vírus e parasitas. Estes organismos estão freqüentemente 

associados a manipuladores e produtos crus contaminados. Muitos são 

inativados pelo cozimento e outros podem ser controlados por práticas 

adequadas de manipulação e armazenamento. 

Os perigos químicos em alimentos podem ser de ocorrência natural ou 

serem adicionados durante o processamento do alimento, podendo-se citar 

os pesticidas, herbicidas, antibióticos, aditivos alimentares tóxicos, 

desinfetantes e toxinas naturais. 

A substância tóxica em alimentos pode ser controlada, ou seja, 

reduzida a um risco mínimo, se o alimento for lavado ou cozido 

suficientemente. Entretanto, a melhor estratégia é a aquisição de matérias 

primas de fornecedores controlados, sendo plenamente conhecidas as suas 

condições de produção, colheita, processamento e armazenamento. 

Os perigos físicos são representados por objetos estranhos no 

alimento, como fragmentos de vidro, metal e madeira ou outros objetos que 
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possam causar dano físico ao consumidor. Estes perigos físicos resultam de 

contaminação elou práticas deficientes em vários pontos da cadeia produtiva 

e podem ser controlados por inspeção técnica e vigilância cuidadosa durante 

o processo de produção dos alimentos. 

1.5 Pré-requisitos para o Sistema HACCP 

Para que o HACCP funcione de modo eficaz, ele deve ser 

acompanhado por programas estabelecidos anteriormente (pré-requisitos) 

que fornecerão as condições operacionais e ambientais básicas necessárias 

para a produção de alimentos inócuos à saúde humana. O sistema HACCP 

deve ser executado sobre uma base sólida de cumprimento das Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) e dos Procedimentos Padrão de Higiene 

Operacional (PPHO). 

1.5.1 Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

Boas Práticas são normas de processos e procedimentos que 

controlam as condições operacionais dentro de uma indústria, com o objetivo 

de facilitar a produção de alimentos inócuos, desempenhando um papel 

importante para atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de 

um produto elou serviço na área de alimentos (Anvisa Portaria nO 326,1997). 

Os itens considerados de importância nas Boas Práticas de Fabricação 

são: 
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• Características das Instalações 

• Recepção e Armazenamento de Matérias Primas 

• Manutenção de Equipamentos 

• Treinamento e Higiene Pessoal 

• Limpeza de Desinfecção 

• Controle de Pragas 

1.5.2 Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) 

Os procedimentos padrão de higiene operacional são aqueles que 

estabelecem instruções seqüenciais para a realização de operações 

rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte de 

alimentos, que contribuem para a garantia das condições higiênico-sanitárias 

necessárias ao processamento e industrialização de alimentos, 

complementando as Boas Práticas de Fabricação (Anvisa Resolução RDC nO 

275,2002). 

Os PPHO de importância na comissária aérea são: 

• Procedimentos de Limpeza e Desinfecção 

• Frequência para Execução de cada Procedimento e Identificação do 

Responsável pela sua direção 

• Vigilância Diária da Execução dos Procedimentos 

• Avaliação da Efetividade dos PPHO 
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Após a implementação das BPF e PPHO, pode-se começar a pensar 

na implementação do HACCP. Deve-se ter em mente que a formação da 

equipe responsável pela elaboração e implantação do sistema deve ser 

constituída de pessoas que estejam familiarizadas com os produtos, seus 

métodos de elaboração e com o estabelecimento produtor (Figueiredo, V.F; 

Costa Neto, P.L.O, 2001). 

As pessoas integrantes da equipe devem ter poder de convencimento, 

liderança, capacidade de multiplicação dos conhecimentos obtidos e serem 

formadores de opinião, de modo a possibilitar a disseminação dos conceitos 

contidos no programa nos diversos setores do estabelecimento industrial e a 

facilitar a sensibilização de todo o corpo funcional para a importância deste 

plano (Mministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 1998) 

Para tanto, deve-se seguir os 7 Princípios desse sistema que são de 

acordo com o Codex Alimentarius ( Codex Alimentarius, 1997): 

Princípio 1 - Análise de perigos 

A análise de perigos é o elemento chave no desenvolvimento do plano 

HACCP. É um processo de coleta e avaliação das informações sobre perigos 

biológicos, químicos e físicos e as circunstâncias que resultam na sua 

presença, para decidir quais são significativos para a inocuidade do alimento 

e que devem ser abordados. 
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Princípio 2 - Pontos Críticos de Controle (CCP) 

As diretrizes do Codex Alimentarius definem um ponto crítico de 

controle como uma etapa em que se pode aplicar um controle que seja 

essencial para evitar ou eliminar um perigo ou para reduzi-lo a um nível 

aceitável. Para a determinação de um CCP aplica-se a árvore decisória 

(Figura 3). 

Princípio 3 - Estabelecimento de Limites Críticos 

Para cada ponto crítico de controle (CCP) especificado deve-se 

estabelecer limites críticos que são definidos com critérios que separam o 

que é aceitável do que não é. Pode-se estabelecer limites críticos para 

fatores como temperatura, tempo (exposição mínima), dimensões físicas dos 

produtos, atividade de água, etc. Esses parâmetros, quando mantidos dentro 

dos limites, asseguram a inocuidade do produto. 
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Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

• I 
Modificar etapa do processo ou produto. 

Existe medida preventiva de controle? 

~ ~ 
Não Sim 

~ r 
Controle desta etapa é necessário para segurança. -----. Sim 

l 
Não ------.. Não é um PCC .. Parar* 

Esta etapa é especialmente planejada para eliminar ou 
reduzir a probabilidade de ocorrência do perigo a um nível 
aceitável?** 

+ 
Não 

~ 
Poderia a contaminação pelo perigo identificado 
ocorrer em nível aceitável, ou poderia a 
contaminação aumentar até níveis inaceitáveis?** 

l l 

--..... Sim 

IÉ.lpcc I 

Sim Não .. Não é um PCC --... .parar* 

1 
Uma etapa subsequente eliminará o perigo identificado ou 
reduzirá a probabilidade do perigo a um nível aceitável?** 

l ~ 
Sim Não "I É um PCC 1 

1 
Não é um PCC -----. Parar* 

"Ir para o próximo perigo 
identificado 

**N íveis de aceiteção e de 
rejeição devem ser 
definidos de acordo com 
os objetivos de 
identificeção de PCC 's no 
plano de APPCC 

Figura 3 - Árvore decisória conforme Codex Alimentarius 

20 



Princípio 4 - Monitoramento do CCP 

o sistema de monitoramento a ser estabelecido tem como objetivo 

assegurar que cada CCP esteja sob controle, ou seja, que os limites críticos 

estabelecidos sejam respeitados. Este monitoramento deve prover 

informação em tempo hábil para que os ajustes sejam feitos de modo a 

prevenir a violação dos limites críticos. 

Os responsáveis por esta atividade devem ser treinados 

adequadamente em relação às técnicas de monitoramento, compreender 

claramente a importância deste procedimento. 

Princípio 5 - Ações Corretivas 

Ação corretiva é qualquer ação a ser tomada quando os resultados do 

monitoramento do CCP indicarem uma perda de controle, ou seja, desvio do 

limite crítico de um CCP. Os procedimentos de ação corretiva são 

necessários para determinar a causa do problema, tomar ações para evitar 

nova ocorrência e acompanhar através de monitoramento e reavaliações que 

garantam uma ação eficaz. O desvio pode ocorrer novamente se a ação 

corretiva não tratar sua causa. 
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Princípio 6 - Verificação 

Os procedimentos de verificação são necessários para avaliar a 

eficiência do plano para cada um dos CCP's. Esta atividade deve ser 

realizada por uma equipe de profissionais qualificados capazes de realizar a 

validação e auditorias do plano HACCP, calibração de equipamentos e coleta 

e análise microbiológica de amostras. 

Princípio 7 - Documentação e Manutenção de Registros 

Os registros com a descrição do sistema de monitoramento do limite 

crítico de cada CCP, planos de ações corretivas para os desvios de limites 

críticos, descrição de procedimentos de manutenção de registros, inclusive 

cópias de todos os formulários de registro e descrição de procedimentos de 

verificação e validação devem ser mantidos durante um período maior que 

duas vezes a vida útil do produto. 
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2. OBJETIVO 

Tendo em vista a importância da minimização de riscos 

microbiológicos durante a manipulação de alimentos servidas a bordo de 

aeronaves, este trabalho teve por objetivo validar o sistema HACCP em uma 

indústria de comissaria aérea com a finalidade de prover melhorias na 

qualidade higiênico-sanitária das refeições servidas a bordo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material 

o material da presente pesquisa foi composto por 4.899 laudos que 

apresentavam resultados de ensaios microbiológicos realizados durante o 

período de 1998 a 2005, relacionados a 2.418 pratos quentes (49,3%),1.680 

pratos frios (34,2%) e 801 sobremesas (16,3%). 

Os pratos quentes compreenderam arroz, massas, carnes, aves, 

peixes, frutos do mar, vegetais, molhos e omeletes. 

Os pratos frios compreenderam entradas frias, saladas cruas ou 

cozidas, antepastos, embutidos, queijos e carnes, aves, peixes e frutos do 

mar que sofreram manipulação após o tratamento térmico. 

As sobremesas foram classificadas em mousses, tortas e bolos 

recheados. 

Os ensaios microbiológicos realizados foram: determinação das 

populações de microrganismos aeróbios mesófilos, de membros da família 

Enterobacteriaceae, de Staphylococcus aureus, de Bacillus cereus, além da 

pesquisa de Salmonella spp. 

Baseado nos resultados dos laudos, os alimentos foram classificados 

em quatro grupos: A - Seguro; B - Tolerável; C - Entre Tolerável e Crítico e 

O - Crítico de acordo com as especificações microbiológicas utilizadas pela 

empresa e que estão descritas na Tabela 2 (EU Regulation 852,2004). 
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Tabela 2 - Especificações microbiológicas para alimentos utilizadas 
determinada empresa de comissaria aérea. 

Tipo de prato Grupos e Gênero de Microrganismo 

Quentes 
A 
B 
C 
O 

Frios/ 
Sobremesas 

A 
B 
C 
O 

Aeróbios Enterobacteriaceae S.aureus B.cereus 
mesófilos UFC/g UFC/g UFC/g 

UFC/g 

5,Ox104 

2,5x105 

2,5x106 

> 2,5x106 

1,Ox105 

5,OX105 

5,Ox106 

> 5,Ox106 

5,Ox102 

2,5x103 

2,5x104 

> 2,5x104 

1,Ox103 

5,Ox103 

5,Ox104 

> 5,Ox104 

1,Ox10 
5,Ox10 
5,Ox102 

> 5x102 

2,Ox10 
1,Ox102 

1,Ox103 

> 1,Ox103 

2,Ox102 

1,Ox103 

1,Ox104 

> 1,Ox104 

2,Ox102 
1,Ox103 

1,Ox104 

> 1,Ox104 

UFC/g: Unidade Formadora de Colônia/grama 

por uma 

Salmonella spp 
25g 

Ausência 
Ausência 
Ausência 
Presença 

Ausência 
Ausência 
Ausência 
Presença 

As amostras dos alimentos foram classificadas de acordo com seu 

risco e, desta forma, os resultados das análises microbiológicas foram 

confrontados com os padrões microbiológicos de referência constantes na 

Tabela 2. 

A interpretação dos resultados dos laudos das análises microbiológicas 

foi efetuada após lançamento mensal dos dados relevantes em Planilha 

Excel. A Tabela 3 apresenta uma planilha típica empregada no sistema de 

gerenciamento de dados e resultados experimentais. 
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Tabela 3 - Planilha Excel de Registro de Coleta de Alimentos 

N° PRODUTO MÊS ANO DATA CLASSE RESULTADO SETOR 
AMOSTRA 

1 TORTA DEZ 2003 15/dez BC A 
CELULA 
QUENTE 

2 
MISTURA DEZ 2003 15/dez BC A COcçÃO 
PARA BOLO 

3 
RECHEIO DEZ 2003 15/dez BC C COcçÃO 
PARA TORTA 

4 TORTA DEZ 2003 15/dez BC A COcçÃO 
TORTA DE 
PEITO DE 

5 PERU E DEZ 2003 16/dez FC A CONFEITARIA 
QUEIJO 
MINAS 

6 
MOLHO 

JAN 2004 13/jan BC A CÉLULA FRIA 
BALSÂMICO 

7 
JUS DE ANIS FEV 2004 11/fev BC A CELULA 
E PERNOT QUENTE 

8 
VEGETAIS 

FEV 2004 11/fev BC A CELULA 
PALITOS QUENTE 

9 
VEGETAIS 

MAR 2004 2/mar BC A CELULA 
JULlENE QUENTE 

10 CAMARÃO MAR 2004 2Imar BC A CELULA 
QUENTE 

RAVIOLI 

11 
OVAL DE 

MAR 2004 2/mar BC C 
CÉLULA 

COTTAGE E QUENTE 
ESPINAFRE 

12 OMELETE MAR 2004 2Imar YC A CELULA 
QUENTE 

13 
ARROZ A 

MAR 2004 2/mar BC A CELULA 
BRASILEIRA QUENTE 
MASSA 

CÉLULA 14 UDONCOM MAR 2004 2Imar YC A 
FRANGO QUENTE 

15 TOURNEDOR MAR 2004 2Imar BC A 
CELULA 
QUENTE 

16 QUINDIM MAR 2004 2Imar YC A CONFEITARIA 
CAMARAO 

17 MARINADO MAR 2004 21m ar BC B CÉLULA FRIA 
COM DILL 

18 SALADA 
MAR 2004 2Imar YC A CÉLULA FRIA GREGA 

19 SALADA 
MAR 2004 23/mar YC A CÉLULA FRIA GREGA 

20 TOURNEDOR MAR 2004 24/mar BC A 
CELULA 
QUENTE 

JULlENNE 
CÉLULA 21 DE ABR 2004 7/abr BC A 

VEGETAIS QUENTE 

RAVIÓLl DE 
CÉLULA 22 COTTAGE E ABR 2004 7/abr BC A 

ESPINAFRE QUENTE 

23 OMELETE 
ABR 2004 7/abr YC A CELULA 

COM SALSA _"-- _____ L- QUENTE 
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3.2 Análise das Amostras de Mãos dos Manipuladores 

Nesta pesquisa foram analisados 1.920 laudos relativos ao período de 

1998 a 2005 contendo os resultados da população de microrganismos 

aeróbios mesófilos das mãos de manipuladores. 

3.3 Análise das Amostras de Superfícies 

A pesquisa também contou com a análise de 1.200 laudos referentes 

aos resultados da população de microrganismos aeróbios mesófilos.em 

amostras coletadas em superfícies dos equipamentos 

3.4 BPF e PPHO na Comissaria Aérea 

Para a determinação das causas de resultados insatisfatórios nas 

análises microbiológicas dos alimentos, mãos e superfícies utilizou-se a 

análise das ferramentas de BPF e PPHO empregadas na comissaria aérea. 

3.4.1 Registro do Recebimento de Matérias-primas 

Toda matéria-prima potencialmente perigosa possui seu recebimento 

diariamente registrado. Estes registros contem informações relativas às 

condições sanitárias de transporte, temperatura do veículo e produto, data de 

validade e condições da embalagem (Anexo 1). 
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3.4.2 Controle da Temperatura de Armazenamento 

Os produtos perecíveis são armazenados em câmaras separadas por 

tipo de produto (refrigerados 50 C, congelados -180 C, manipulados, crus e 

cozidos, etc.), totalizando 23 câmaras refrigeradas. O controle da 

temperatura de armazenamento é feito pelo registro da temperatura em 

planilha duas vezes ao dia (Anexo 2). 

3.4.3 Registro da Temperatura de Cocção dos Alimentos 

A temperatura do centro geométrico de todos os alimentos 

potencialmente perigosos é verificada com termômetro de penetração para 

assegurar padrões seguros de cocção, que em seguida é registrada em 

planilha (Anexo 3). 

3.4.4 Registro do Resfriamento dos Alimentos 

A comissaria aérea tem como procedimento padrão resfriar todos os 

alimentos após sua cocção em uma câmara chamada "Blast Chiller" que 

permite a circulação constante de ar frio em seu interior. 

Esta etapa da produção registra o horário e temperatura do início e fim 

do resfriamento dos alimentos em planilha (Anexo 4). Este processo deve 

ocorrer obedecendo ao padrão de resfriamento dos alimentos de 600 C a 100 

C em quatro horas. É importante ressaltar que os alimentos que chegam ao 

"Blast Chiller" com temperatura superior a 600 C permanecem fora da 

câmara, em ambiente refrigerado a 50 C, até que atinja 600 c. 
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3.4.5 Registro da Temperatura dos Alimentos durante a Montagem 
dos Pratos em Porções Individuais 

A montagem dos pratos em porções individuais é realizada em áreas 

climatizadas a 15° C e não deve exceder 45 minutos de exposição fora dos 

refrigeradores e 12° C de temperatura interna do alimento. Registra-se em 

planilha o horário e temperatura de início e fim da manipulação (Anexo 5). 

3.4.6 Registro da Temperatura de Expedição e Transporte dos 
Alimentos 

Após a montagem dos pratos em porções individuais, os alimentos 

permanecem por 4 horas, no mínimo, dentro de uma câmara (Holding Box) a 

3° C. Esta etapa tem por finalidade manter a temperatura dos pratos em 

temperatura igualou inferior a 5° C de forma que no período transcorrido 

entre a sua expedição e a chegada à aeronave, a temperatura não seja 

superior a 10° C. Tanto o tempo de transporte como a temperatura são 

registrados em planilha (Anexo 6). 

3.4.7 Auditoria de Fornecedores 

Com o objetivo de avaliar as condições higiênico-sanitárias dos 

fornecedores de produtos potencialmente perigosos, é aplicado um 

questionário que contempla itens de BPF, PPHO e HACCP. Estabelece-se 

também um cronograma anual de auditoria de forma que, pelo menos uma 

vez por ano, a referida empresa seja auditada. 
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3.4.8 Registro do Descongelamento dos Alimentos 

o descongelamentos dos alimentos é feito em câmara refrigerada a 5 o 

C em 48 horas, sendo que ao final do processo a temperatura da superfície 

do alimento não excede 80 C para manipulação. A data e temperatura do 

início e final do descongelamento são registradas em planilha. 

3.4.9 Registro do Treinamento de Funcionários 

Todos os funcionários envolvidos diretamente com as áreas de produção são 

treinados com a finalidade de receber conhecimentos detalhados em relação 

à inocuidade alimentar, procedimentos de higiene pessoal e controle de 

infecções, procedimentos de limpeza e desinfecção de equipamentos e 

utensílios. 

3.4.10 Registro da Concentração das Soluções Sanitizantes 

Diariamente a concentração das soluções sanitizantes utilizadas para 

desinfecção dos alimentos (hipoclorito), equipamentos e superfícies 

(quaternário de amônio) é monitorada com fita reagente e registrada em 

planilha. Ca~o haja desvio na concentração da solução monitorada, esta é 

imediatamente desprezada e reposta na devida concentração. 
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3.4.11 Registro da Temperatura de Desinfecção Térmica 

Os utensílios das companhias aéreas são higienizados em máquina 

industrial e passam por desinfecção térmica que possui temperatura da água 

de enxágüe final a 82° C. Para o controle da desinfecção térmica a 

temperatura de enxágüe final é monitorada e registrada duas vezes ao dia. 

3.4.12 Monitoramento do Controle de Pragas 

O programa de controle de pragas é realizado por empresa 

terceirizada e possui um plano quinzenal de monitoramento e desinsetização 

ambiental. Todos os serviços realizados geram um relatório que é 

devidamente analisado e arquivado. Caso haja detecção de sinais de 

qualquer tipo de praga, em períodos fora da programação, a empresa é 

imediatamente acionada. 

3.4.13 Monitoramento do Plano de Limpeza Ambiental 

A planta possui trinta mil metros quadrados, sendo dez mil metros 

quadrados de área construída. Assim sendo, a limpeza ambiental é verificada 

através do monitoramento de um plano de limpeza específico para cada uma 

das áreas. 

Esse monitoramento verifica a área e a superfície a serem limpas, o 

método de limpeza, o agente detergente e/ou sanitizante empregado, e sua 

concentração e o responsável pela execução da tarefa em cada um dos 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com o objetivo de permitir uma melhor interpretação dos resultados 

experimentais, estes foram subdivididos em refeições (pratos quentes, pratos 

frios e sobremesas), manipuladores e superfícies. 

Como os valores padrão de referência estão associados a diferentes 

microrganismos, adotou-se para a classificação dos alimentos o critério mais 

restritivo, ou seja, ainda que um determinado alimento pudesse ser 

classificado como A (Seguro) para maior parte dos microrganismos, se por 

ventura algum outro não tiver sido atingido, o alimento foi classificado de 

acordo com o seu pior enquadramento. 

A partir da interpretação dos laudos das análises microbiológicas foram 

adotadas ações corretivas personalizadas para cada um dos resultados 

insatisfatórios, ou seja, resultados com classificação C e D. 

4.1 Refeições em geral 

A Figura 4 apresenta a evolução dos resultados das classificações dos 

alimentos baseada no resultado das análises microbiológicas das 4.899 

amostras de alimentos (pratos quentes 49,4%, pratos frios 34,3% e 

sobremesas 16,3%) durante o período de 1998 a 2005. 
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Figura 4 - Evolução dos resultados das classificações dos alimentos 
baseada no resultado das análises microbiológicas das 4.899 amostras de 
alimentos (pratos quentes, pratos frios e sobremesas) durante o período de 
1998 a 2005. 

Observa-se que nesse período houve uma significativa melhora na 

evolução da porcentagem dos alimentos classificados como "Seguro" (Classe 

A), sendo que estes se situaram em torno de 45% no ano de 1998 e 

aumentaram para cerca de 85% no ano de 2005. 

Se porventura forem considerados os alimentos classificados como 

"Seguro" (Classe A) e "Tolerável" (Classe B) para esse mesmo período, 

verifica-se uma evolução de 68% para 91 %. É interessante notar que os 

alimentos classificados como "Tolerável" (Classe B) tiveram uma drástica 

redução no período a que se refere este estudo: 22% no ano de 1998 para 6% 

no ano de 2005. 

Desta forma, verifica-se que ocorreu uma migração dos alimentos 

considerados "Toleráveis" para "Seguro", o que significa uma melhora na 

qualidade microbiológica das refeições. 
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No ano de 1998, 27% das refeições foram classificadas como "Entre 

Tolerável e Crítico" (Classe C). Porém, após a implementação de medidas de 

controle higiênico-sanitário estes valores foram reduzidos para 8% no ano de 

2005. 

Constata-se na Figura 4, que houve uma migração dos alimentos 

classificados como "Entre Tolerável e Crítico" e "Crítico" ao longo do período 

estudado para a classificação "Seguro". 

4.1.1 Pratos Quentes 

Conforme já dito anteriormente, durante o período de 1998 a 2005, 

foram analisados um total de 4.899 refeições, sendo que destas 2.418 foram 

pratos quentes que receberam a seguinte classificação de acordo com os 

resultados constantes dos laudos microbiológicos: 

- 1.838 pratos (76,0%) A (Seguro); 

- 230 pratos (9,5%) 8 (Tolerável); 

- 331 pratos (13,7%) C (Entre Tolerável e Crítico); 

- 19 pratos (0,8%) O (Crítico) 

A Figura 5 apresenta a evolução temporal das classificações dos 

alimentos baseado no resultado das análises microbiológicas das 2.418 

amostras de pratos quentes durante o período de 1998 a 2005. 
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Figura 5 - Evolução dos resultados das classificações dos alimentos baseado 
no resultado das análises microbiológicas das 2.418 amostras de pratos 
quentes durante o período de 1998 a 2005. 

Admitindo-se como referência a produção de pratos quentes com 

classificação "Seguro", observa-se que nos anos 1998 e 1999 a porcentagem 

para esta categoria foi cerca de 53% a 58% do total , valores estes que foram 

considerados insatisfatórios. 

Porém, após a implementação das medidas de controle higiênico-

sanitárias em 2.000, os percentuais de produção de pratos quentes com essa 

classificação "Seguro", apresentaram um significativo aumento, passando de 

58% em 1999 para 76% em 2.000. Esse aumento foi contínuo chegando a 99% 

em 2005 (Figura 5). 

A maior parte dos pratos quentes classificados como "Entre Tolerável e 

Crítico" e "Crítico" apresentou populações de microrganismos aeróbios 

mesófilos e microrganismos da família Enterobacteriaceae acima do 

considerado adequado, indicando que alguns procedimentos de BPF, PPHO 
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ou Ponto de Controle do HACCP das etapas de produção não foram 

respeitadas. 

De acordo com a Figura 1, os pontos críticos de controle a serem 

considerados na produção de pratos quentes são aqueles que proporcionam 

condições de sobrevivência e crescimento de microrganismos patogênicos e, 

dentre estes, podem ser citados: 

- Tratamento térmico inadequado; 

- Manipulação dos alimentos em temperatura inadequada; 

- Utilização de utensílios inadequados para o resfriamento dos alimentos; 

- Extensão do prazo de validade dos produtos dos componentes do prato 

quente. 

Outros pontos considerados críticos na produção de pratos quentes 

serão analisados posteriormente uma vez que são comuns à produção de 

pratos frios e sobremesas. 
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4.1.1.1 Medidas de Controle Específicas para Pratos Quentes 

4.1.1.1.1 Medidas de Controle no Tratamento Térmico 

Com vistas a facilitar um melhor entendimento da importância de um 

tratamento térmico adequado na produção de pratos quentes, foi elaborada 

uma planilha em Excel com a descrição de todos os produtos potencialmente 

perigosos que devem ser submetidos a este procedimento. 

Uma vez que nem sempre a mão de obra empregada em serviços de 

alimentação possui a base teórica e treinamento necessário ao entendimento 

dos padrões e procedimentos de inocuidade de alimentos, foram efetuadas 

junto aos cozinheiros uma série de treinamentos tanto teórico como prático 

relativos aos padrões seguros das temperaturas de tratamento ténnico, e de 

como utilizar a planilha citada anterionnente. 

Atualmente, todos os responsáveis por esta etapa da produção devem 

registrar diariamente as temperaturas do tratamento ténnico nessa planilha. 

Como complemento a esta ação, são realizadas checagens aleatórias 

"spotcheck" da temperatura dos produtos durante a produção. 

A adoção destas medidas foi suficiente para causar uma redução na 

população de membros da família Enterobacteriaceae de valores superiores 

a 1,0 x 104 UFC/g para 1,0 x 102 UFC/g em lotes de medalhão de carne 

bovina assada preparados anteriormente e depois da adoção das ações 

corretivas. 
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4.1.1.1.2 Medida de Controle na Manipulação dos Alimentos 

Com a utilização dos fornos, chapas, caldeiras e fogão, a temperatura 

ambiente do setor da cozinha atinge aproximadamente 30° C. Assim sendo, a 

exposição prolongada de produtos crus a temperatura ambiente oferecia 

condições para uma rápida multiplicação dos microrganismos. Os 

funcionários foram, então, treinados e orientados para que a retirada de 

pequenos lotes de alimento da câmara refrigerada ocorresse somente no 

momento de sua preparação. 

Outro fator de risco era a mistura dos diferentes ingredientes nas 

preparações de pratos quentes, quando realizada com produtos em 

diferentes temperaturas. Por exemplo, no caso do arroz cozido com vegetais, 

ao se misturar os dois ingredientes principais (arroz e vegetais), o arroz 

cozido encontrava-se à temperatura de 74° C e os vegetais cozidos a 5° C. 

Desta forma, ao serem misturados dois alimentos com diferentes 

temperaturas (Arroz a 74° C e Vegetais a 5° C), a temperatura do prato 

quente sofria uma redução de tal forma que sua temperatura de equilíbrio 

situava-se em torno de 35° C, o que provavelmente oferecia condições de 

multiplicação de microrganismos aeróbios mesófilos, uma vez que a sua 

temperatura ótima de multiplicação (Tabela 4) está entre 25° C e 40° C 

(Franco e Landgraf, 1996). 
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Tabela 4 - Temperatura e tempo de geração das principais bactérias 

Temperatura 
4 

(0 C) 

Tempo de 
6h 

multiplicação 

Fonte: Jacob, 1989. 
(h=horas; m=minutos) 

10 20 

2h 1 h 

28 30 35 40 45 

30m 20m 15 m 18m 20m 

50 

2h 

A medida de controle adotada foi utilizar os ingredientes nas mesmas 

condições de temperatura, o que levou a uma redução da população de 

microrganismos aeróbios mesófilos de valores superiores a 2,5x105 UFC/g 

antes da medida de controle para valores inferiores a 5,Ox103 UFC/g depois 

da adoção do controle. 

4.1.1.1.3 Medida de Controle para o Resfriamento dos Alimentos 

A Figura 6 apresenta uma evolução do acompanhamento do 

resfriamento de um mesmo alimento em duas cubas de diferentes tamanhos, 

ou seja, cuba rasa com menos de 7,5 cm de altura e cuba funda com altura 

superior a 7,5 cm. 
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Figura 6 - Tempo e temperatura de resfriamento de um mesmo alimento em 
Cuba Funda e Cuba Rasa 

Observou-se que a profundidade da cuba interferia intensamente nos 

tempos e temperaturas de resfriamento. O alimento acondicionado em cuba 

funda permanecia em temperatura de risco , ou seja, entre 60° C e 20° C por 

um período de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. 

Por sua vez, ao se analisar os tempos e temperaturas do alimento 

resfriado em cuba rasa , observou-se que este permaneceu um período 

menor em temperatura de risco de, aproximadamente, 40 minutos. 

Assim sendo, com vistas a minimizar os riscos de multiplicação de 

microrganismos desta etapa de produção, o tamanho das cubas utilizadas 

para o resfriamento rápido dos alimentos foram redimensionadas, tendo sido 

eliminadas cubas com altura superior a 7,5 cm. 
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Com um resfriamento mais rápido e adequado dos alimentos, 

minimiza-se potencialmente os riscos de multiplicação de microrganismos, o 

que confere maior segurança na preparação dos pratos quentes. 

É interessante observar que, durante o procedimento de resfriamento, 

a entrada dos alimentos na câmara de "blast chiller" deve ser tal que a sua 

temperatura não seja superior a 60° C, pois a entrada destes acima de 60° C 

pode comprometer a temperatura interna da câmara, fazendo com que o 

período máximo de quatro horas de resfriamento seja aumentado permitindo, 

assim, que os alimentos sejam submetidos a um maior tempo de exposição à 

temperatura de risco. 

Como complemento didático, cartazes (Figura 7) e treinamentos foram 

realizados para a orientação do procedimento aos funcionários. 

APÓS A cocçÃO DOS ALIMENTOS 
UTIUZE SOMENTE CUBAS 

RASAS 
FACILITE O RESFRIAM 

Figura 7 - Cartaz ilustrativo mostrando a importância do tamanho das cubas 
no resfriamento dos alimentos 
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4.1.1.1.4 Medida de Controle no Prazo de Validade dos Componentes do 
Prato Quente 

Após o resfriamento, os itens que comporão os pratos quentes são 

armazenados em câmara refrigerada. Estes alimentos são manipulados em 

porções individuais, de acordo com a programação de datas e horários de 

vôos, e principalmente conforme a quantidade de passageiros que serão 

embarcados. 

Esta programação é enviada com até 36 horas de antecedência pela 

companhia aérea, através de previsões, e que, dependendo da companhia 

aérea, este número de previsões pode chegar a quatro até o horário de 

decolagem do vôo. 

A comissaria aérea baseia-se na primeira previsão para a 

programação inicial da produção dos pratos quentes. A quantidade de 

passageiros versus porções individuais de pratos quentes montados, em sua 

maioria, deve ser sincronizada, de acordo com o envio, durante o dia, das 

previsões da quantidade de passageiros que serão embarcados. 

Assim sendo, todas as vezes que houver alteração na previsão da 

quantidade de passageiros, os itens que comporão o prato quente serão 

retirados da câmara refrigerada para a montagem em porções individuais. 

A produção de pratos quente realizada com este procedimento de 

previsões gera grande manipulação dos alimentos, além de ocasionar 

oscilações freqüentes de temperatura. 

Estes fatos permitem que os alimentos sejam submetidos a um maior 

risco de contaminação e multiplicação dos microrganismos. Portanto, o prazo 

de validade de todos os itens que comporão os pratos quentes foi reduzido 
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em 12 horas de 48 para 36 horas, com o objetivo de minimizar os riscos 

aparentes. 

Além deste fato, ao realizar pesquisa de bolores e leveduras nos 

alimentos desta câmara, observou-se uma população considerada 

insatisfatória, indicando que havia abuso de tempo no prazo para utilização 

destes alimentos. 

4.1.2 Pratos Frios 

Durante o período a que se refere o presente estudo, foram 

analisados, 1.680 pratos frios, com os seguintes resultados: 

- 1.108 pratos (66,0%) A (Seguro); 

- 249 pratos (15,0%) B (Tolerável); 

- 285 pratos (17,0%) C (Entre Tolerável e Crítico); 

- 38 pratos (2,0%) O (Crítico) 

A Figura 8 apresenta a evolução dos resultados dessas classificações 

baseado no resultado das análises microbiológicas das 1.680 amostras de 

pratos frios durante o período de 1998 a 2005. 
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Figura 8 - Evolução dos resultados das classificações dos alimentos baseado 
no resultado das análises microbiológicas das 1.680 amostras de pratos frios 
durante o período de 1998 a 2005. 

Na análise da Figura 8, observa-se que, para o período de 1998 a 2005, 

houve uma sign ificativa evolução na porcentagem dos alimentos classificados 

como "Seguro" (Classe A) , que passou de 34,5% no ano de 1998 para cerca 

de 83% em 2005. 

Se forem considerados os alimentos classificados como "Seguro" 

(Classe A) e "Tolerável" (Classe B), observa-se que a sua evolução foi de 

57,3% para 94% ao longo do período estudado. É interessante notar que os 

alimentos classificados como "Tolerável" (Classe B) tiveram uma drástica 

redução de 23% no ano de 1998 para 11 % no ano de 2005. 

Desta forma , pode-se dizer que ocorreu uma migração dos alimentos 

considerados "Toleráveis" para a classificação "Seguro", o que indica uma 

significativa melhora na qualidade microbiológica das refeições . 
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No ano de 1998, 34% das refeições foram classificadas como "Entre 

Tolerável e Crítico" (Classe C) e, após a implementação de medidas de 

controle higiênico-sanitárias, houve uma redução desses valores para 6% em 

2005. 

Deste modo, em função do maior risco de contaminação microbiológica 

dos pratos frios em relação aos pratos quentes, que pode ser melhor 

evidenciada comparando-se as Figuras 5 e 8 , decidiu-se pela implementação 

de um programa de coleta de amostras para análise microbiológicas dos pratos 

frios, envolvendo desde a seleção de matérias-primas até sua expedição final. 

Observando-se as Figuras 4, 5 e 8, nota-se que o maior número de 

refeições em não conformidade para os anos de 1998 a 1999 foram os pratos 

frios que, por sua vez, foram os principais responsáveis pelos resultados 

insatisfatórios para o período em questão. 

As principais justificativas que podem ser aventadas para o maior 

número de não conformidades dos pratos frios em relação aos pratos quentes 

são o seu maior número de manipulações e o uso de matérias-primas cruas. 

As análises microbiológicas dos pratos frios apresentaram resultados 

insatisfatórios de populações de microrganismos aeróbios mesófilos, 

membros da família Enferobacferiaceae e Bacillus cereus. 

B. cereus encontra-se amplamente distribuído na natureza, sendo o 

solo o seu reservatório natural. Por esta razão, contamina facilmente 

alimentos como vegetais, cereais, condimentos, laticínios (Franco e Landgraf, 

1996) que são utilizados como matéria-prima para a produção de diversos 

pratos frios. 
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A análise dos resultados dos laudos microbiológicos também foram 

indicativos de prováveis falhas em alguns procedimentos de BPF ou PPHO 

durante a produção. 

De acordo com a Figura 3, os pontos críticos de controle a serem 

considerados na produção de pratos frios são aqueles que oferecem 

condições de crescimento e sobrevivência de microrganismos patogênicos e, 

dentre estes, podem ser citados: 

- Utilização de temperos frescos contaminados 

- Lavagem e sanitização inadequada de hortifrutigranjeiros 

- Extensão do Prazo de Validade dos Itens que comporão o Prato Frio 

Embora existam outros pontos considerados críticos na produção de 

pratos frios, por serem estes comuns à produção de pratos quentes e 

sobremesas, eles serão analisados posteriormente. 

4.1.2.1 Medidas de Controle Específicas para Pratos Frios 

4.1.2.1.1 Substituição de Temperos Frescos 

Grande parte dos pratos servidos frios tem em sua composição 

temperos frescos, como salsa, cebolinha, dill, coentro, etc. A realização de 

análises microbiológicas destes componentes revelou elevadas populações 

de membros da família Enterobacteriaceae. 

Como medida de controle para este desvio, substituiu-se os temperos 
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frescos por temperos secos irradiados o que levou a uma redução da 

população de membros da família Enferobacferiaceae, por exemplo, no 

cocktail de siri de 1,1 x 104 UFC/g antes da ação corretiva para valores 

inferiores a 1,0 x 102 UFC/g depois da adoção desta medida de controle. 

4.1.2.1.2 Alocação de Funcionário Exclusivo para Lavagem e sanitização 
de hortifrutigranjeiros 

A lavagem e sanitização dos hortifrutigranjeiros era realizada por cada 

um dos funcionários durante a montagem dos pratos frios. Sendo assim, a 

falta de comprometimento em relação ao cumprimento do procedimento 

correto desta etapa da preparação dos pratos afetava diretamente a 

qualidade microbiológica destas matérias-primas. 

Como medida de controle, um funcionário foi alocado e treinado 

exclusivamente para exercer essas funções. Diariamente ele . lava e sanitiza 

todas as matérias-primas hortifrutigranjeiras que serão utilizadas na 

preparação das refeições pelos demais funcionários. 

A eficiência desta medida pode ser constatada pela redução da 

população de B. cereus de valores superiores a 1,3 x 104 UFC/g para valores 

inferiores a 5,0 x 102 UFC/g após a adoção da medida corretiva. 

Esta medida também foi eficaz para redução significativa nas 

populações de microrganismos aeróbios mesófilos e membros da família 

Enferobacferiaceae. 
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4.1.2.1.3 Medida de Controle no Prazo de Validade dos Componentes do 
Prato Frio 

Confonne já citado anterionnente os mesmos riscos associados a 

manipulação dos pratos quentes quando da sincronização entre demanda e 

produção também são passíveis de ocorrerem para pratos frios. Portanto, a 

redução do prazo de validade dos Itens que comporão o prato frio é medida 

considerada adequada visando a redução do risco de contaminação 

microbiológica dos alimentos. Por isso, o prazo de validade dos componentes 

das porções individuais dos pratos frios foi reduzida de 36 horas para 24 

horas. 

4.1.3 Sobremesas 

De um total de 4.899 refeições analisadas durante o período de 1998 a 

2005, 801 foram sobremesas, com a seguinte classificação: 

- 523 pratos (73%) A (Seguro); 

- 90 pratos (11 %) 8 (Tolerável); 

- 117 pratos (15%) C (Entre Tolerável e Crítico); 

- 11 pratos (1 %) D (Crítico) 

A Figura 9 apresenta a evolução temporal das classificações dos 

alimentos baseado no resultado das análises microbiológicas das 801 

amostras de sobremesas durante o período de 1998 a 2005. 
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durante o período de 1998 a 2005. 

Observa-se que nos anos de 1998 e 1999, a porcentagem de 

sobremesas classificadas como "Seguro" situou-se entre 50% e 58%, valores 

estes considerados insatisfatórios. 

Em 2000, ano em que as medidas de controle foram adotadas, 74% dos 

alimentos foram classificados como "Seguro", e, a partir deste ano, 

apresentaram crescente aumento, chegando a 97% em 2005. 

Se forem considerados os alimentos classificados como "Seguro" 

(Classe A) e "Tolerável" (Classe B) para o mesmo período de 1998 a 2005, 

observa-se uma evolução de 66% para 97%. 

No ano de 1998, 27% das sobremesas foram classificadas como "Entre 

Tolerável e Crítico" (Classe C) e, após a implementação de medidas de 

50 



controle higiênico-sanitárias, estes valores foram reduzidos para 3% no ano de 

2005. 

As populações de microrganismos aeróbios mesófilos e membros da 

família Enterobacteriaceae acima do considerado adequado foram indicativos 

de que alguns procedimentos de BPF ou PPHO das etapas de produção não 

estavam sendo respeitadas. 

De acordo com a Figura 3, entre os pontos críticos de controle a serem 

considerados na produção de sobremesas podem ser citados: 

- Climatização inadequada do ambiente; 

- Manipulação dos alimentos em temperatura inadequada; 

- Extensão do prazo de validade dos produtos dos componentes da 

sobremesa. 

Embora existam outros pontos considerados críticos na produção de 

sobremesas, por serem estes comuns à produção de pratos quentes e pratos 

frios, eles serão analisados posteriormente. 
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4.1.3.1 Medidas de Controle Específicas para as Sobremesas 

4.1.3.1.1 Climatização adequada do ambiente 

Para a adequada climatização do ambiente recomenda-se que o 

número de evaporadores por metro quadrado do ambiente seja dimensionado 

de acordo com o padrão de temperatura desejada. 

Constatou-se que o número de evaporadores da confeitaria não era 

suficiente para a climatização adequada do setor. Sendo assim, a 

manipulação das sobremesas era realizada em temperatura inadequada, 

ocasionando maior probabilidade de multiplicação de microrganismos 

aeróbios mesófilos. 

Um novo dimensionamento no número de evaporadores foi realizado 

para que a temperatura ambiente não ultrapasse 15° C, o que permite que os 

alimentos mantenham temperaturas adequadas durante a sua manipulação, 

inclusive durante a montagem em porções individuais. 

4.1.3.1.2 Redução do Prazo de validade dos Componentes das 
Sobremesas 

o modo de preparo da maioria das sobremesas não exige elou permite 

tratamento térmico das matérias-primas utilizadas na sua preparação. Assim" 

como nos pratos frios, o preparo das sobremesas em porções individuais 

exige grande manipulação e uso de matéria-prima sem tratamento térmico. 
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Baseado neste fato, reduziu-se o prazo de validade dos componentes 

das sobremesas de 36 horas para 24 horas, com o objetivo minimizar o 

tempo de manipulação destes itens. 

4.1.4 Medidas de Controle Comuns para Pratos Quentes, Pratos Frios e 
Sobremesas 

4.1.4.1 Credenciamento de Fornecedores de Matéria-prima 

A aquisição de matéria-prima era realizada junto a fornecedores não 

credenciados, uma vez que não haviam sido submetidos à auditoria de 

higiene e qualidade prévia. Com isso, a qualidade da matéria-prima e 

condições de transporte encontravam-se, em sua maioria, insatisfatória. 

Uma das medidas tomadas para sanar este problema foi à proibição 

de aquisição de matéria-prima sem o devido credenciamento · do fornecedor. 

Este, por sua vez, deve ter em sua linha de produção todos os procedimentos 

básicos de Boas Práticas de Fabricação, Procedimentos Padrão de Higiene 

Operacional e "HACCP" efetivamente implantados. 

Para a verificação destes procedimentos junto aos fornecedores, 

realiza-se anualmente auditoria de higiene e qualidade em todos os 

fornecedores de alimentos potencialmente perigosos. 

No caso de não conformidade em relação a um item crítico relacionado 

na auditoria, o fornecedor não recebe o credenciamento. Porém, se a não 

conformidade estiver relacionada com um item não crítico, o fornecedor 

deverá adequar-se dentro de um período pré-estabelecido (15, 30, 60 e 90 

dias). 
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Esta medida permitiu a melhoria no controle da qualidade da matéria-

prima adquirida, bem como em todas as condições de transporte e entrega 

de componentes da cadeia primária da produção. 

Como medida de controle realiza-se acompanhamento da qualidade 

da matéria-prima através de ensaios microbiológicos, conforme critérios 

estabelecidos na Tabela 5. 

Tabela 5 - Padrão microbioló~ico para matéria-prima 

Tieo de erato Grueos e Gênero de Micror~anismo 
Aeróbios Enferobacferiaceae S.aureus B.cereus Salmonella spp 
mesófilos UFC/g UFC/g UFC/g 25g 

UFC/g 
Quentes 

A 2,5x104 2,5x102 5 1,Ox102 Ausência 
B 1,25x105 1,25x103 25 5,Ox102 Ausência 
C 1,25x106 1,25x104 2,5x102 5,Ox103 Ausência 
D > 1,25x106 > 1,25x104 > 2,5x102 > 5,Ox103 Presença 

Frios/ 
Sobremesas 

A 5,Ox104 5,Ox102 10 1,Ox102 Ausência 
B 2,5x105 2,5x103 5,Ox10 5,Ox102 Ausência 
C 5,Ox105 2,5x104 5,Ox102 5,Ox103 Ausência 
D > 5,Ox105 > 2,5x104 > 5,Ox102 > 5,Ox103 Presença 

UFC/g: Unidade Formadora de Colônia/grama 

Um exemplo do funcionamento deste controle de acompanhamento da 

qualidade microbiológica da matéria-prima é descrito a seguir: 

A análise microbiológica de uma amostra de salmão defumado 

recebeu a classificação "Crítica", pois apresentou em seu laudo uma 

população de microrganismos aeróbios mesófilos com valores superiores a 

5,6 x 106 UFC/g. Com esse resultado, a aquisição do produto foi cancelada e 

medidas corretivas foram solicitadas junto a este fornecedor. O fornecedor 
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teve o prazo de 30 dias para a adoção de medidas corretivas que constavam 

da instalação na sua linha de produção de um sistema de controle automático 

para a redução de temperatura durante a etapa de defumação do salmão e 

da sanitização dos equipamentos e utensílios com ácido peracético. Quando 

da realização de outra análise microbiológica do produto processado na linha 

de produção modificada, constatou-se que a população apresentou valores 

inferiores a 2,2x104 UFC/g obtendo classificação A "Seguro". Em 

conseqüência, o fornecedor de salmão defumado foi re-credenciado. 

4.1.4.2 Manual de Especificações de Matéria-prima 

Um manual de especificações para matéria-prima foi elaborado a fim 

de auxiliar e padronizar o seu recebimento, impedindo que produtos fora dos 

padrões de qualidade fossem utilizados no processo. 

O manual é consultado pelo funcionário no momento do recebimento 

da matéria-prima e contem as especificações do produto, com fotografia, 

condições de transporte, embalagem, temperatura, gramatura e sazonalidade 

(Anexo 7 e 8). 

Em caso de não conformidade, o fornecedor é imediatamente 

informado e ações corretivas são solicitadas através de carta de 

devoluçã%corrência que é enviada ao fornecedor. O lote em questão é 

colocado em local específico e devidamente sinalizado por controle visual, 

para que não haja risco de utilização ou contaminação de outros lotes. 
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4.1.4.3 Medida de Controle para a Rotatividade dos Produtos 

Para assegurar o controle dos prazos de validade e procedimento 

PEPS (Primeiro que entra é o Primeiro que sai) dos produtos, alterou-se o 

leiaute das prateleiras de armazenamento que passaram a ter dois lados. 

A lateral direita foi considerada exclusiva para abastecimento e a 

esquerda exclusiva para retirada de produtos, garantindo a correta 

rotatividade dos produtos, como mostra a Figura 10. 

Figura 10 - Fotografia do leiaute de abastecimento das prateleiras para 
assegurar o PEPS no almoxarifado. 

Outra medida de controle implantada foi o código de cores para as 

etiquetas com as datas de vencimento dos produtos, sendo que para cada 

mês existe uma etiqueta com cor diferente como é apresentado na Figura 11. 

Esta medida tem como objetivo facilitar a visualização do prazo de 

validade dos grandes volumes de produtos armazenados em prateleiras e, 
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principalmente, armazenados em câmaras com temperaturas entre 5° C e -

18° C. 

ATENÇÃO 
COR DO Ma 

[fm 

Figura 11 - Fotografia das etiquetas com o código de cores 

4.1.4.4 Substituição de Produtos 

Produtos in natura, quando possível, foram substituídos por 

processados e ou industrializados, como por exemplo, ovos pasteurizados, 

vegetais minimamente processados e embalados em atmosfera modificada, 

condimentos e especiarias irradiados. 

Conforme já citado anteriormente, um exemplo da eficiência desta 

medida foi a substituição de temperos frescos por condimentos secos 

irradiados no Cocktail de siri , permitindo a redução da população de membros 

da família Enterobacteriaceae . 
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4.1.4.5 Medida de Controle para Segregação de Utensílios 

Com o objetivo de minimizar a contaminação cruzada, os utensílios 

foram segregados por cores e por tipo de produto e preparação. Portanto, 

para cada grupo de alimento - aves, carnes vermelhas, peixes, frios e 

vegetais, bem como para cada tipo de preparação crua ou cozida, existem 

utensílios exclusivos, conforme apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Códi20 de cores para tábuas de corte conforme tipo de produtos 
Ti,eo de Alimento 

Tipo de 
Produto AVES ~~~~;~ PEIXES EMBUTIDOS VEGETAIS OUTROS 

Corda Tábua 
Amarela Vermelha Be2e Azul Verde 

4.1.4.6 Monitoramento do tempo e temperatura de exposição dos 
alimentos 

Branca 

Devido ao tamanho das cubas utilizadas durante a montagem dos 

pratos servidos quentes, frios e sobremesas (capacidade de 8 kg), o tempo 

de exposição padrão de 45 minutos era excedido. 

Com isso, a contagem de microrganismos aeróbios mesófilos também 

ultrapassava o padrão interno considerado seguro. Com o objetivo de 

minimizar esse tempo de exposição, as cubas com capacidade para até 8 kg 

de produto foram substituídas por cubas com metade desta capacidade, ou 

seja, 4 kg. 
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A Figura 12 apresenta um acompanhamento da temperatura da pasta 

de frango, de acordo com as diferentes capacidades de cubas (8 kg e 4 kg). 

Para 8 kg de pasta de frango, a temperatura levava 90 minutos para atingir 

17,30 C enquanto para a de 4 kg a temperatura de 8,30 C era atingida em 45 

minutos. 
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Figura 12 - Evolução da temperatura superficial da pasta de frango nas 
cubas com capacidade para 4 kg e 8 kg 

4.1.4.7 Medida de Controle na Limpeza e Desinfecção de Utensílios 

Constatou-se que havia uma saturação da solução sanitizante de 

quaternário de amônio, pois, os utensílios eram impropriamente lavados e 

mantidos nessa solução, prejudicando a sanitização dos demais utensílios 

por excesso de resíduos orgânicos. 

Como medida de controle adotou-se o procedimento de limpeza e 

desinfecção dos utensílios através da retirada dos resíduos (pré-lavagem) 
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com sabão neutro seguido pela limpeza com ação mecânica utilizando 

detergente clorado e posteriormente a desinfecção com quaternário de 

amônia (desinfecção química). Após a desinfecção química, realiza-se a 

desinfecção térmica com enxágüe final à temperatura mínima de 82° C 

(Figura 13). 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSíliOS 
(SORVETEIRA) 

-LAVAR a sorveteira utilizando detergente clorado e bucha; ATENÇÃO para a 
limpeza da parte rotatória e cantos; 

-ENXAGUAR com água limpa; 

-SANITIZAR colocando o utensílio imerso na solução OC Quat Sanitizer 200 
ppm , retirando-o logo em seguida; 

-DIARIAMENTE no início de cada turno realizar a desinfecção térmica da 
peça na máquina da triagem. 

Figura 13 - Cartaz do procedimento de higienização dos utensílios 

4.1.4.8 Área exclusiva para lavagem e desinfecção de utensílios 

A lavagem e desinfecção de utensílios eram centralizadas, isto é, 

utensílios de todas as áreas misturavam-se proporcionando a contaminação 

cruzada. Com o objetivo de diminuir esse problema e otimizar a utilização dos 
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detergentes e sanitizantes, criaram-se áreas descentralizadas para lavagem 

de utensílios, de acordo com o tipo de matéria-prima utilizada. 

4.1.4.9 Monitoramento do plano de limpeza 

Um monitoramento de plano de limpeza foi implantado, onde 

diariamente o supervisor da limpeza inspeciona as condições de higiene 

ambiental, equipamentos, utensílios e concentração dos sanitizantes. 

Antes da implementação do HACCP e seus pré-requisitos (BPF e 

PPHO), a troca das soluções sanitizantes era realizada uma vez ao dia. 

Verificou-se, porém, que a concentração desta solução ao final de 8 horas 

encontrava-se abaixo dos padrões estabelecidos (200 ppm). Como ação 

corretiva, a freqüência da troca foi alterada para a cada 8 horas, garantindo a 

correta concentração e eficácia dos sanitizantes. 

A qualidade higiênico-sanitária dos utensílios e equipamentos também 

é controlada através das contagens de microrganismos aeróbios mesófilos e 

membros da família Enterobacteriaceae. A Figura 14 apresenta a evolução 

anual desses resultados. 

Para esta análise foram utilizados os mesmos parâmetros 

microbiológicos utilizados para a classificação dos laudos das amostras das 

mãos. 
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Figura 14 - Evolução anual das populações de microrganismos aeróbios 
mesófilos ou de membros da família Enterobacteriaceae em utensílios e 
equipamentos, no período de 1998 a 2005. 

4.1.4.10 Educação e treinamentos 

Foi implantado um cronograma de treinamento padronizado por tema e 

com freqüência semanal, abrangendo todos os funcionários, desde os 

gerentes até os funcionários responsáveis pela limpeza. A obediência a esse 

cronograma é considerada uma ferramenta fundamental para que haja 

compreensão dos procedimentos por parte dos envolvidos no processo (por 

exemplo, binômio tempo/temperatura, higiene pessoal, higiene ambiental, 

manutenção da cadeia fria). 
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4.1.4.11 Auditoria interna de higiene 

Auditoria interna de higiene, que abrange higiene pessoal, higiene 

ambiental, higiene dos utensílios e equipamentos e segurança alimentar, é 

realizada mensalmente. 

4.1.4.12 Verificação do HACCP 

A verificação do HACCP era realizada esporadicamente. Após a 

implantação de uma planilha de verificação mensal, constatou-se que o 

acompanhamento das ações corretivas tornou-se mais efetivo, pois esta nova 

planilha apresenta um resumo geral das condições do programa HACCP 

(Anexo 9). 

4.2 Manipuladores 

Para a análise dos laudos das amostras das mãos dos manipuladores 

foram utilizados parâmetros microbiológicos internos, estabelecidos pela 

indústria de comissaria aérea. Após incubação a 35° C ± 1° C por 48 h ± 3h, 

os resultados são classificados como: 

A - Seguro (até 3,Ox10 UFC/cm2
); 

B - Tolerável (de 3,Ox10 a 5,Ox10 UFC/cm2
) 

C - Entre Tolerável e Crítico (> 5,Ox10 UFC/ cm2
) 
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As Figuras 15, 16 e 17 apresentam a evolução mensal das análises 

das mãos de manipuladores para microrganismos aeróbios mesófilos e 

Enterobactericeae dos anos 2003 (766 "swabs") , 2004 (735 "swabs") e 2005 

(719 "swabs"). Estes resultados apresentam oscilações que podem ser 

explicadas pela sazonalidade no número de refeições produzidas pela 

comissa ria ao longo do ano. Ou seja, na alta temporada (férias escolares), o 

volume de produção aumenta e, conseqüentemente, é necessária a 

contratação de mão-de-obra adicional, que ainda deverá ser treinada em 

relação aos procedimentos de higiene pessoal e lavagem de mãos. 
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Figura 15 - Evolução dos resultados de análise microbiológica das mãos de 
manipuladores no ano de 2003. 
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Figura 16 - Evolução dos resultados de análise microbiológica das 
mãos de manipuladores no ano de 2004. 
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Figura 17 - Evolução dos resultados de análise microbiológica das 
mãos de manipuladores no ano de 2005. 
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4.2.1 Medidas de Controle para Manipuladores 

li J ~ 'I 
Faculdade de Ciência:; Farmacêuticas 

Universidade de São Palllo 

4.2.1.1 Medida de Controle nos Resultados Insatisfatórios 

Funcionários com mais de três meses de trabalho possuem tolerância 

zero em relação ao resultado insatisfatório da análise microbiológica de 

mãos, sendo punidos com advertência, acarretando na perda do benefício da 

cesta-básica. 

4.2.1.2 Questionário de Saúde 

Elaboração de Política de Enfermidades que consiste em aplicação de 

questionário sobre a saúde para todos os funcionários, na admissão, 

anualmente e no retorno de férias, evitando o acesso de pessoas com 

enfermidades às áreas de produção. (Anexo 10) 

4.2.1.3 Treinamentos 

Elaboração de Políticas da qualidade relativas à higiene pessoal, 

lavagem de mãos e uso de luvas. Como complemento, foi colocado um 

alarme sonoro, em todas as áreas de produção, que é acionado a cada 45 

minutos indicando horários para a lavagem das mãos. Para acompanhar a 

eficácia deste procedimento - lavagem das mãos a cada 45 minutos -

material é colhido das mãos através de zaragatoa para realização das 

análises microbiológicas. 
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A produção de refeições de bordo é uma operação de alto risco e 

possui dimensões globais. O perigo microbiológico é um dos fatores de risco 

mais proeminentes relacionado a este tipo de produção de alimentos. Eles 

surgem da complexidade da operação na cozinha da comissaria, longas 

cadeias de produção de refeições e limitações nas instalações a bordo. O 

sistema HACCP, quando implementado adequadamente, auxilia nos 

controles do perigo microbiológico na comissária aérea. 
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5. CONCLUSÕES 

Com base na análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

• Medidas de controle como tratamento térmico adequado, 

otimização dos utensílios empregados no resfriamento e redução 

no prazo de validade dos componentes (ou ingredientes) foram 

algumas das ações implementadas que propiciaram significativa 

melhora na inocuidade dos alimentos servidos pela comissaria 

aérea. 

• Quando as medidas implantadas são efetivas e devidamente 

fiscalizadas, o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (HACCP) mostra-se útil no controle da disseminação de 

microrganismos patogênicos. 
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Anexo 1 - Registro do recebimento de matérias primas 

Fonnulário HACCP llecepçAo de m ..... prtmas 

I Local Padrlo p- ~~temp.: > 'c alklld. --P ...... ->f'Iftc:IIont.mp.: > 'c ou"" prazo =2!1ae 

Crltértos P ...... .:.~~: > 'c ""o""",, :::E2~n 

P ....... ->rwflctiontwl1J.: > 'c ...... pnom =2 meses 

CaminhA0 Condlç6u Produto Validade Medida ColTOCtlva 

Dolo Produto Fornecedor Condlç6ee -'Quo" ...... Tamp. Oola ok "ot Obso .. aç6es Nome 
'00' ok 'C ok ~ .,fom.cedor 

Vertflcado por: 

em: 

--- --
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Anexo 2 - Registro do controle de temperatura de armazenamento 

Formulário HACCP Temperatura de armazenamento 

Câmara Frigorifica N° 

Mês . Temp. máx. de refrigeração 5°C 

turno da manhã uma da tarde 
Medida Correctlva "",.HIFT Medida Correctlva 

Data Hora Temp. Temp. e/ou 
Nome 

Hora Temp. Temp. e/ou 
Nome 

>4°C Observações >4°C Observações 
ok noIok ok nolok 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Atenção: para desvios >3°c, é necessário accionar Medida Correctlva imediata e deverá estar documentada 
Verificado por: 

em: 
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Anexo 3 - Registro da temperatura de cocção dos alimentos 

Formulário HACCP Cocção dos Alimentos 

Formulãrio N° Padrões Standard Segurança Geral Grupos de Produtos 

LImites Critlcos Padrões A, S,C, D 
. Temp. interna (âmago) > +74·C 

. Tempo de espera > 15 sec 

Companhia Produto Interna Interna espera espera Medida Correctiva 

Data Hora Aérea Produto Grupo Tamp. Temp. Hora Hora e/ou Nome 
Classe ·C ·C s/min s/min Observações 

ok notok .k nolok 

Verificado por: 

em: 

--- -
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Anexo 4 - Registro do resfriamento dos alimentos 

Formulário HACCP Resfriamento dos Alimentos I 
I 

Formulário N° Critérios I· Reduçlo da Temp. de 60" para s·e I 
Crtirloa 1-1Mntro ct. uallmtfIt d •• mpo d. Im6x. 4 horas I I 

Hora Temp. Nome Hora Hora Temp. Temp. Nome Medida Carrectiva 
Data Camp- Classe Produto entrada entrada salde saidl .aide salde e/ou 

............. F/C/M ·C entra'" ·C ·C .aidl Observações .... .... "'In .. ... .. .. ..... 

Verifieado por. 

em: 
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Anexo 5 - Registro da temperatura dos alimentos durante a 
montagem dos pratos em porções individuais 

---

Formulário HACCP Temp. dos alimentos durante a manlpulaçAo da acordo clCCP 05 

Formul6rio N" I Critérios I· Tamp. dOI "Imontoa max.12 ·C 

Areal I Crttér10a InterTUpçAo da cadal. fria >+1S · C mu.45mln. 
IlnterTllpçAo da cadal. fria <+1S ·C max.90 mln. 

STOdoVoo Ho .. Temp. Hora Hora Temp. Temp. Medida CorractIva 
Com .. Voo a- Inicio Inicio fim fim fim fim eJou 

Data N' Data Hora F/CIM Produto 'C 'C 'C Obsarvaç6as Nome 

ermcaao por. 

em: 

'--- --
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Anexo 6 - Registro da temperatura de expedição e transporte dos 
alimentos 

Formulário HACCP Temp. de expedlçao/carregamento de acordo cl CCP 06 

fonnuSirio N' I Padrões Standard ant .. dII I ~ Carregamento AviA0 

Limites Criticas eM aconIocom oCP 10. An'II .. OI RIsCOII I: Refeições Frias mIX. SOC I max. +10 °c 
. R.f.lç_ Amlfacldao ("Rofalç6ea Quont .. ") mo.. 5 °C max.+10°C -, Tom .. T_. ..... Temp. T_ .. Medldll Correctiva 

Dota ComI'" Voo c'- Produto ......... - - ~-~-~- eJou Nome 
IIne N' F/C/M °C °C ·C ·C Observações .. ... .. .. _0' 

I varmcado por: 

em: 
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F àcullladG (Je,L:íe:Jcias f armacê lltiça ~ ~ 
' Utliversidadei,de ... Sao P~Lj l p r, 

Anexo 7 - Manual de especificação de matérias primas 
(Hortifrutigranjeiros) 

ME o AMARELO 

A casca deve apresentar-se bem firme, com coloração amarelo claro, sem 
rachaduras, partes moles ou perfurações de insetos. Deve-se escolhe 
alguns frutos aleatoriamente, pressionar com os dedos nas extremidades, 
verificando se não cedem e balançá-los. 

A casca pode apresentar-se com coloração amarelo escuro, desde que 
esteja bem firme, sem rachaduras , partes moles ou perfurações de insetos. 
O tamanho pode variar dependendo da época, entre pequeno e médio. 

Considera-se fora do padrão, quando as extremidades cedem facilmente 
com a pressão dos dedos e as sementes encontram-se soltas internamente. 
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Anexo 8 - Manual de especificação de matérias primas 

Especificação de Compras 

Produto 

Descrição de Qualidade 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. Textura 
6. Cor 
7. Cheiro 
8. Sabor I Gosto 
9. Composição I Ingredientes 

10. Padróes Microbiológicos 
11 . Entrega e Condicões de 

armazenamento 
12 . Valor de oH 

Contra Filé 
Inteiro 

equerímentos 
Sem osso, com gordura branca 
Brasil 
Fresco 
Inteiro 
Firme 
Vermelho vivo 
Caracteristico 
Característico 
Contra filé 

5,1 -6 ,2 
13. Características físico-quimicas Não se aplica 

14. Peso I Tamanho 1400 - 1800 g 
15. A vácuo 

ISO Código País 

16. Nome do produto, peso, armazenamento, data de fabricação e validade, nO do SIF 
17. Manter refriaerado a 7°C 

Foto 
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Anexo 9 - Registro de verificação do HACCP 

Formulário de Verificação HACCP 

Mêsl I 
• = til U 

;: 
o I: ~ 'C 

Comentários 
.. 

Comentários Comentários 'li ~ 
o 

:i u 

~ -! o .. 
o • CIo .. Ao C 

I 11 111 IV 

1 CCP01 
I I I I 

2 CCP02 

3 CCP03 
I I I I 

4 CCP04 
I I I I I I 

5 CCP 05 

6 CCP 06 

7 Análise Microbiológica 

Alimento 

Superfície 

8 Treinamentos I I I 

dl.""nlwl Iotullllzado 

9 HACCP Manual I I I 

Verificado por: Data: I I 
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Anexo 10 - Questionário de saúde 

Questionário de Saúde 

Nome: Data: ___ _ 
Cargo: 

1. Você já foi diagnosticado com alguma das seguintes doenças, as quais 
podem ser transmitidas por meio da manipulação de alimentos? 

A. Hepatite A 
B. Staphylococcus aureus 

2. Você está sentindo algum dos seguintes sintomas ou doenças? 

A. Diarréia? 

C. Vômito? 

D. Icterícia? 

E. Garganta inflamada com febre? 

F. Alguma lesão com pus, como furúnculos e feridas infectadas, no pulso, 

ou alguma outra parte do corpo, por menor que seja? 

G. Salmonella spp. 

H. Shigella spp. 

I. E. coli Enterohemorrágica 

J . Hepatite A 

K. Norovirus (família vírus Norwalk) 

L. Staphylococcus aureus 

Assinatura do Funcionário: -----------------------------------Data: ______________ _ 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Secretaria de Pós-Graduação 

Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/ Doutorado 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração 
máxima de trinta minutos. 

2. Os membros da banca farão a argUlçao oral. Cada examinador 
disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente sobre 
o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos para sua 
resposta. 

2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é 
facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por examinador. 

3. A sessão de defesa será aberta ao público. 

4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a mesma se 
reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou 
reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na argüição. 

4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão 
Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado 
na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 
unanimidade ou pela maioria da banca. 

5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós
Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 

São Paulo, 18 de março de 2005. 

Profa. Ora. Bernadette D. G. M. Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 

Av. Prof. lineu Prestes, 580, Bloco 13 A - Cidade Universitária - CEP 05508-900 - São Paulo - SP 
Fone: (11) 3091 3621 - Fax (11) 3091 3141 - e-mail: pgfarma@usp.br 
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